
23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

 Şirketimizin 2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 

14:00’de, Cevat Dündar Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda katılabildikleri 

gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. 

 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul 

Toplantısı’na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin bloke edilmesi şartına 

bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, payların bloke edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul 

Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun ilan ettiği prosedürleri 

yerine getirmesi gerekmektedir.  

 Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 

hazırlanan “Pay Sahipleri Listesi”nde yer almaları gerekmektedir. Ancak, hesaplarındaki paylara ilişkin 

bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Genel 

kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara 

müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, paylara 

ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir. Fiziken 

toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden 

kontrolü yapılacaktır.  

 Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun 

olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek 

imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.  

  2014 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, 

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.ostimyatirim.com.tr  adresindeki 

şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan 

dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel 

Kurul dokümanlarına KAP’tan ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki internet sitemizden 

ulaşılabilir. 

 Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi 

kullanılacaktır.  

 Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde 

bulunulmayacaktır.  

 Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. 

Saygılarımızla,  

   OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 

     YÖNETİM KURULU 

 

http://www.ostimyatirim.com.tr/
http://www.ostimyatirim.com.tr/


OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi. 

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 

4. 2014 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması. 

5. 2014 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi. 

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2014 faaliyet yılı kârının   

kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda 

Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek kâr dağıtılmaması yönündeki teklifinin onaya 

sunulması. 

8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması. 

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2015 yılı için, Denetimden Sorumlu 

Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin 

onaylanması. 

10.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2014 

yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası 

Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım 

sınırının karara bağlanması . 

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu 

Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî 

yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 

yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun  

(II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler 

lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler 

hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 

13. Dilek,  temenniler ve kapanış. 

 


